
         

 

 

 

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12 

 

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal 

kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų 

telkimas 2014-2020 metais“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:  

VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“ veiklos 

srities „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.4 

Pagal šią veiklos sritį remiama: 

• ekonominės veiklos kaimo vietovėse, apimančios įvairius ne 

žemės ūkio verslus (pvz.: produktų gamyba, apdorojimas, 

perdirbimas jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant 

paslaugas žemės ūkiui); 

• aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimas; 

• paslaugų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje 

registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (maža įmonė, 

labai maža įmonė);  

Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys ūkininkai; 

Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, Sūduvos VVG teritorijoje 

registruoti ir veikiantys pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos 

pažymą. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 94 648,00 Eur didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 47 324,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  

Iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus 

asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus; 

Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka 

labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“ veiklos 

srities „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“ Nr. 

EURI-19.2-6.2 

Pagal šią veiklos sritį galima įvairinti kaimo verslus šiomis kryptimis: 

turizmo (pramoginės paslaugos turistams, suvenyrų gamyba, maitinimo 

paslaugos, turizmo centro įkūrimas ir kt.), įvairių paslaugų (kirpyklos, 

drabužių taisymo, kalvio ir kt.) bei vykdyti kitas veiklas nesusijusias su 

žemės ūkio verslais (pvz.: produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas 

jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės 

ūkiui).   
Galimi pareiškėjai:  

Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę 

Sūduvos VVG teritorijoje; 



2 

 
Naujai įsikūrę privatūs juridiniai vienetai, kurie yra registruoti Sūduvos VVG 

teritorijoje bei atitinkantys labai mažai įmonei, arba mažai įmonei keliamus 

reikalavimus; 

Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ūkininkai. 

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti 

sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui 

taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 69 451,00 Eur didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 726,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  

Iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus 

asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus; 

Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka 

labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. 

Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos 

VPS priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos srities 

„Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ Nr. 

LEADER-19.2-7.2 

Šia veiklos sritimi bus skatinamos nedidelės apimties veiklos susijusios 

su infrastruktūros pagerinimu kaimo vietovėje. Ypatingas dėmesys 

skiriamas veikloms turinčioms tiesioginę ar netiesioginę naudą turizmo 

sektoriui (pvz. tvarkomos prieigos prie lankytinų objektų, įrengiami 

informaciniai stendai ir pan.) ar veikloms susijusioms su viešųjų poilsio, 

sporto, laisvalaikio, rekreacinės, kultūrinės ir kitos viešosios paskirties 

objektų (pvz., aikštės, sporto aikštelės, atviri statiniai žiūrovams, vaikų 

žaidimo aikštelės, pažintinių takų danga, tvoros ir kt.) įrengimu ar esamų 

sutvarkymu. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba 

Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą 

vykdantys juridiniai asmenys: savivaldybės administracija, biudžetinės 

įstaigos, asociacijos bei visuomeninės organizacijos veikiančios pagal 

LR asociacijų įstatymą, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, 

religinės bendruomenės ir bendrijos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 23 749,00 Eur didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 23 749,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

VPS priemonės „NVO 

socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-1 

Ši priemonė, remiantis socialinio verslo koncepcija,  yra susijusi su NVO 

nuolatinės ūkinės komercinės veiklos, kai tikslinėms socialinėms grupėms 

teikiamos paslaugos socialinėms reikmėms (būsto, sveikatos priežiūros, 

pagalbos pagyvenusiems asmenims ar neįgaliesiems, pažeidžiamų grupių 

socialinės įtraukties, vaikų priežiūros ir kt.), kūrimu ir plėtra. 

Sūduvos VVG teritorijoje veikiančios NVO yra pagrindinės kaimo paslaugų 

poreikio formuotojos, nes yra arčiausiai paslaugų gavėjų, geriausiai žino savo 

bendruomenės narių poreikį bei spręstinas socialines problemas. 

Bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos, šia priemone 

skatinamos panaudoti atnaujintus pastatus, erdves, pritaikyti kitus viešuosius 

pastatus, sprendžiant socialinėms reikmėms skirtų paslaugų (sveikatos 

priežiūra, vaikų priežiūra, laisvalaikio užimtumas ir t.t.) trūkumą kaimo 

gyventojams, skatinant socialinio verslo kūrimąsi kaime. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba Kazlų 
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Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą vykdantys 

viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinės organizacijos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50 102,00 Eur didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 40 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

VPS priemonės 

„Socialinių ir kitų 

paslaugų plėtra vykdant 

NVO ir bendruomeninį 

verslą“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-5 

Pagal šią priemonę remiamos veiklos:  

* įvairių socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų kūrimas ir plėtra;  

*  investicijos į nekilnojamą turtą (pastatus), trūkstamos infrastruktūros 

sutvarkymas/įrengimas reikalingos įrangos įsigijimas, materialinės bazės 

stiprinimas, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas  ir pan. 

Priemone prisidedama prie šeštojo ES kaimo plėtros prioriteto 6B tikslinės 

veiklos srities susijusios su socialinės įtrauktiems skatinimu bei prioriteto 5C 

tikslinės veiklos srities, susijusios su atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 

šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir 

naudojimo palengvinimu bioekonomikos tikslais. 

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba Kazlų 

Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą vykdantys 

viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas ar institucijas). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 
Teikiant projekto paraiškas pagal EŽŪFKP tikslinę sritį Nr. 6B – 90 000,00  

Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 90 000,00 

Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

VPS priemonės „Privataus 

sektoriaus socialinio 

verslo kūrimas ir plėtra“          

Nr. LEADER-19.2-

SAVA-2 

Pagal šią priemonę remiamos veiklos: 

• Paslaugų ir (arba) produktų, skirtų socialinėms reikmėms (pagalbos 

pagyvenusiems asmenims ar neįgaliesiems, vaikų priežiūros, buitinių, ūkinių 

paslaugų, ir kt.) kūrimas ir plėtra;  

• Paslaugų teikimas ir produktų gamyba tokiu būdu, kad būtų siekiamas 

socialinio pobūdžio tikslas (socialinė ir profesinė integracija, suteikiant 

galimybę dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepalankioje socialinėje padėtyje dėl 

atskirtį ir atstūmimą lemiančios menkos kvalifikacijos ar socialinių arba 

profesinių įgūdžių stokos ar nepritaikomumo ir t. t.).  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir 

veiklą vykdantys/ planuojantys vykdyti privatūs juridiniai asmenys. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 60 048,00 Eur didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 60 000,00 Eur 
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

VPS priemonės „Vietos 

projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas“ veiklos 

Ši veiklos sritis yra skirta VVG teritorijos projektų vykdytojų žinių 

gilinimui ir kvalifikacijos tobulinimui, siekiant paskatinti juos labiau 

įsitraukti į verslo ar kitokios ekonominės veiklos vykdymą. Planuojama 

remti veiklas susijusias su esamų pareiškėjų teoriniu ir praktiniu 
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sritis „Mokymų 

organizavimas socialinio 

verslo srityje“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3.1 

švietimu verslo pradžios ir jo plėtros, socialinio verslo ir kt. aktualiais 

klausimais.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba 

Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą 

vykdantys juridiniai asmenys: NVO, kurios įsteigtos pagal LR 

Asociacijų, LR Labdaros ir paramos fondų, LR Viešųjų įstaigų 

įstatymus. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 6 969,00 Eur didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 6 969,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  
iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 394 967,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų iš kurių 69 451,00 Eur sudaro EURI fondo lėšos.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.suduvosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu S. Daukanto g. 19-409, 

Kazlų Rūda. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022-01-17 9.00 val. iki 2022-03-14 15.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos: 

1. pateikiant jas asmeniškai VPS vykdytojos buveinėje. Vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją 

pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo 

(juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo 

uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). 

2. registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant 

elektroniniu paštu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje ir kvietime teikti vietos projektų 

paraiškas; 

3. karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai 

gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis (VVG pašto dėžute)“ VPS vykdytojos biuro adresu, 

nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje. „Paraiškų dėžutėse (VVG pašto dėžutėje)“ pateiktos 

vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma 

(išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos 

projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto 

paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.  Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti 

telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo VPS vykdytoja galėtų informuoti apie vietos 

projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per 

„paraiškų dėžutę (VVG pašto dėžutę)“ ir negavęs iš VPS vykdytojos informacijos apie paramos 

paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo 

susisiekti su VPS vykdytoja, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus 

laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę (VVG pašto 

dėžutę)“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta 

priėmimo pabaiga. 

http://www.suduvosvvg.lt/
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Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo 

laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus 

išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama 

Sūduvos vietos veiklos grupės būstinėje arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingas 

asmuo: administracijos vadovė Kristina Mačiokienė tel. 8 697 40663, el. p.: suduvavvg@gmail.com. 


